“సాహిత్యంలో వినోదం “తో పరవసంచిన టంటెక్స్ 131వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల సాహిత్య సదస్సు
ఘనంగా ముగిసిన టంటెక్సు 131వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల సాహిత్య సదస్సు
జూన్ 17 , 2018 డాలస్, టెక్ుస్
131 వ టంటెక్స్ నెల నెలా తెలుగు వెననల కారయక్రమం ఆదివారం జూన్ 17 వ తేదీ న SPR బంక్వెట్ హాల్, ాప్ల నో , టెకా్స్ లో
త శ్ర
డా. ధూళిప్లళ మహాదేవమణి ముఖ్య అతిధిగా "సాహిత్యంలో వినోదం " అనే అంశం మీద సమనవయక్ర్
ీ వీర్ెపు చినసత్యం
అధ్యక్షత్న ఘనంగా నిర్వహించబడంది. కారయక్ర మం ముందుగా చి. కొసూరి శివాని చక్కని గాత్
ర ంతో ప్ల
ర రంభం అయ్యంది.
ఫాధర్స్ డే ని పురస్కరించుకొని కోట శరమ గారు స్వెయ క్విత్ను వినిపంచారు. శ్ర
ర మతి ప్లలురి సుజన త్మ రచనలు వినిపంచి
అలరించారు. చిన్ననరులు సంధూర , సాహితీ నననయ రచించిన మహాభారత్ం నుండి రండు పద్యయలు ప్లడి వినిపంచారు.
త మాలయద నుండి పద్యయలు వివరించారు. గొరి
త సాయ్ బ్
పూదూరు జగదీశెరన్ ఆముక్
ర హామనందం రచించిన నేహల అనే నవల
నుండి చంద
ా జయం , కాక్తీయ సామా
ా జయ విశేషాలు , క్వితాై వె భవాలు పంచుకొన్ననరు. వేముల లెనిన్
ర హాస్ విజయనగర సామా
పలన్నటి వీరగాథను చక్కగా గానం చేస ఆహూతుల మనసులు రంజంప చేశారు.
త కావిష్కరణ కారయక్ర మంలో రామ్ డొకాక రచించిన “ఆతామరామం” మరియు “ఆతామనందం” పుస్
త కాలు
త్దుపరి జరిగిన పుస్
త కునేలా చక్కని క్విత్లలో
కోట శరమ స్భలో ఆవిష్కరించారు. ఆతామనందం ై ద నందిక్ జీవిత్ంలో విష్యాలు మనసుకు హతు
పందుపరిచిన విధానం ఎంతో మందిని ఆక్ట్ట
ు కొంది. రామ్ డొకాక క్విత్ "రాళ్ళు" లో "నినన జరిగిపోయ్న ద్యనిని త్లచుకొని
ై న్న జీవించు, ఈ నిత్య నూత్న
బధపడకు, రేపేదో జరగబోతోందని భయంతో బంగపడకు, నిన్నన రేపుల స్ంధయలో నేడు రవెంతె
అమృత్తాెనిన ఒక్క క్షణమ
ై న్న అనుభవించు.. " అంటూ చెపిన అక్షర స్తాయలు ఈ త్రానికి ఎంతో అవస్రం అని అందరూ
కొనియాడారు. అలాగే రామ్ డొకాక గారి సోదరుడు ఫణి డొకాక గారు కిర ందటి స్ంవత్్రం తీసన పల
ర నికి
ా కి అనే లఘు చితా
ఆంధ
ష ధాెన్నల మధయ తెలియచేసారు . రామ్ డొకాక మరియు ఫణి డొకాక
ు రావడం హర
ర ప
ర దేశ్ ప
ర భుత్ె బ్ంగారు నంది అవారు
గారి రచనలను స్భకు వచిిన వారి అందరికి ఉచిత్ంగా అందించారు.
ముఖ్య అతిధి డా. ధూళిప్లళ మహాదేవమణి గారి ప
ర స్ంగం "సాహిత్యంలో వినోదం " అత్యతుుత్ంగా జరిగింది. టంటెక్స్ వారి నెల
నెలా తెలుగు వెనెనల మీద ఒక్ చక్కని గీతానిన ఆశువుగా చెపిడం జరిగింది. భోజరాజు ఆసా
ా నంలో దంగత్నం చేయడానికి ఒక్
పేద బ
ర హమణుడు వచిి , ఈ ఆభరణాలు దంగిలించాలనన అందుకు మరు జనమలో పడే శిక్షకు భయపడి , చివరకు ఒక్ చెంబు,
ఉద
ఱ పు స్కిలింత్లతో
ధ రిణి దంగిలించి, రాజు రాక్ని గమనించి మంచం కిర ంద ద్యకుకంటడు, ఆ రాజు ఏనుగు ఘంకారాలు , గుఱ్
త చేసా
నిద
త డు , చివరి ప్లదం ఎంత్కూ పూరించలేక్
ర లేవడం ఎంత్ శుభమో అని మొదటి మూడు ప్లద్యలతో ఒక్ పదయం పూరి
స్త్మత్మవుతాడు , మంచం కిరంద ఉనన బ
త డు,
ర హమణుుఁడు క్ళ్ళు మూసన మరుక్షణం ఇవన్నన మాయమవుదును క్ద్య అని పూరిసా
త క్రంగా వివరించారు. క్ృష్
రాజు అత్ను వచిిన పరిస
ా తి తెలుసుకొని , దండించక్ ఘనముగా స్త్కరించి పంపుతాడు అని ఆస్కి
ణ
ై న తెన్నలి రామక్ృష్ణ
దేవరాయల ఆసా
గ జాలలో ఒక్ర
ా నంలో అష్
ు దిగ
ణ డు "ఉద
ధ తుల మధయ నిరుపేద ఉండత్రమే " అనే పద్యయనిన త్న
భారయను ఉదే
ే శించి చెప్లిరు, ఈ పదయ సందరయం శ్ర
ణ దేవరాయల వారికి తెలిస నిండు స్భలో ఈ స్మస్యను ఇచిి పూరించ
ర క్ృష్
త శృంగార నేపథయంతో పూరించమని రాజుగారు
మనడం ద్యనిని ఆయన మరో రక్ంగా పూరించడం , అట
ా కాదు దీనిని కాస్
త చేశారనే
అడగడం , ఇక్ త్పిదననట్ట
త్రుణి నడుమచిటికో త్రలిపోయే , ఉద
ధ తుల మధయ నిరుపేద ఉండత్రమే అంటూ పూరి
ా
త ంగా వివరించారు. పఠపురం మహారాజుకు , చదరంగ క్రర డాకారునికి మధయ స్నినవేశానిన చక్కగా
స్నినవేశానిన హాసోయక్
వివరించారు. కారయక్రమం చివరలో ఘంటవధానం అనే ప
ర కిరయను అత్యతుుత్ంగా ప
ర దరిశంచారు. స్భికులు కొనిన పద్యలు
ై రాస ధూళిప్లళ గారికి అందచేశారు, రాసన వారికి ధూళిప్లళ గారికి త్పి వేరవరకు ఆ పద్యలు తెలియకుండా
కాగిత్ంప

త
జాగ
ఉంటే ఆ రాసన పద్యలు రామ్ డొకాక
ే ం చేసూ
ర త త్ లు తీసుకొన్ననరు. ధూళిప్లళ గారు ఒక్ పళ్
ా ం తీసుకొని , ద్యని మీద శబ్
త జీవంపోసన ధూళిప్లళ
గారు ఆ శబ
ే నుసారం త్ప్పులు లేకుండా పలికి అచెిరువందించారు. మరుగున పడిన ఈ క్ళకు కొత్
గారిని , రామ్ డొకాక గారిని అందరూ అభినందించారు.
శ్ర
ణ వేణి శ్రలం,
ర ధూళిప్లళ మహాదేవమణి గారిని గారిని టంటెక్స్ సాహితీ క్మిటీ స్భుయలు , టంటెక్స్ అధయక్షురాలు శ్ర
ర మతి క్ృష్
త రాధయక్షుడు శ్ర
ఉత్
ా పక్ ఇచిి ఘనంగా స్త్కరించారు. త్నను ఎంతో
ర చినస్త్యం వీరనపు, ప్లలక్మండలి స్భుయలు శాలువా, జా
ఆదరించి, చక్కటి ఆతిధయం అందించిన టంటెక్స్ కారయవరా
గ నికి శ్ర
ా త్లు
ర ధూళిప్లళ మహాదేవమణి గారిని గారు క్ృత్జ
తెలియచేయడంతో కారయక్రమం ఘనముగా ముగిసంది.
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